
Noticias    

Diário de Noticias 

- Autocarros em Lisboa estão hoje parados e começa uma semana de greves. Saiba quais 

- Jorge Coelho garante que Guterres não é candidato a Belém 

- Rogério Gomes incomoda PSD. Conselho Nacional deve analisar caso 

- Ministério Público pede a condenação de todos os envolvidos no "caso dos Mirós" 

- Estado e famílias ganham com taxas de juro negativas 

- Governo nomeia gestora chumbada pela comissão de recrutamento 

- Autarcas e PS contra a reforma das águas ameaçam levar Estado a tribunal 

 

Correio da Manhã 

- Governo mexe no preço da água 

- Lesados do BES invadem Novo Banco 

- Salgado ouvido na CMVM 
 

Jornal de Noticias 

- Passos quer reduzir custo do trabalho para as empresas 

- Francisco Seixas da Costa - E a Europa? 

- Greve na Carris com adesão a rondar os 70% 

 

Público 

- Governo nomeia gestor chumbado pela comissão de recrutamento 

- Obama e Castro reúnem as Américas 50 anos depois 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

10-04-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4501931
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-nomeia-gestor-chumbado-pela-comissao-de-recrutamento-1691899
http://www.publico.pt/mundo/noticia/obama-e-castro-unem-as-americas-50-anos-depois-1691921
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Ministério Público impugnou arquivamento da classificação da colecção Miró 

- Quer ter médico de família? Pode ter de ir a uma IPSS 

- Câmara de Lisboa quer aprovar projecto do GES polémico desde 2007 

- Perguntas e respostas do PÚBLICO à Câmara de Lisboa 

- MEC não teve dinheiro para pagar 2000 bolsas no ensino superior 

 

Ionline 

- 25 de Abril. Capitães não vão ao Carmo nem ao Parlamento 

- Greve. Poucos autocarros da Carris em Lisboa 

- PSD admite presidente do CES com mandato alargado e apela à "responsabilidade" do PS  

- PCP critica "propaganda da retoma", ministra das Finanças pede responsabilidade e cautela  

- Lisboa. Factura da água dispara com novas taxas em 2015 

- Novo Banco. Propostas ficam todas abaixo dos 4,9 mil milhões 

 

Expresso 

- Ricardo Salgado de volta à CMVM  

- Cunha de Relvas a António Figueiredo apanhada em escutas 

- Lesados do BES. Passos pede "diligência" aos reguladores para decidirem quem foi 
enganado 

- Transportes a ferver até maio 

- Manuela Ferreira Leite. "Sinais positivos" não resultam de o Governo ter seguido "políticas 
corretas" 
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Diário Económico 
- Governo negoceia PPP do Siresp e poupa 25 milhões de euros 

- Oposição vai insistir hoje na reposição da salvaguarda do IMI 

 

Noticias ao Minuto 

- Queda : Taxas Euribor em mínimos de sempre em todos os prazos 

- ASJP : Maria José Costeira é nova presidente de sindicato de juízes 

- Castelo de Vide : Será criado Museu com espólio de Salgueiro Maia 

- Finanças : Devolver ou não cortes salariais? Abril é o mês 

 

Observador 
- Costa, com Valls, recusa confronto com Europa 

- Veja os Miró mais valiosos 

- “A Grécia tem de recuperar a capacidade de falar por si mesma” 

- Créditos fiscais. Estado poderá exigir ações do Novo Banco 

 

Sapo.pt 
- Escola de Comunicações da NATO a funcionar em Oeiras em meados de 2017 – ministro 
 

Diário de Coimbra 
- Património militar e natural para potenciar (*) 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos 

(ANS), a Associação de Praças (AP), o Clube de Sargentos da Armada (CSA) e o Clube de 

Praças da Armada (CPA) organizam o Almoço Comemorativo do 41º Aniversário do 25 de 

Abril, que decorrerá a 26 de Abril! Este almoço, como vem sendo tradição, reunirá os 

Militares, os seus Familiares e Amigos! Durante os próximos 15 dias poderá fazer a sua 

reserva de lugares! Contamos com TODOS os Oficiais e seus Familiares e Amigos para 

estarem presentes! 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DO NAVIO DE PASSAGEIROS RIVIERA 

Força Aérea - EH-101 e C-295 em resgate a 1370 Km da ilha Terceira 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://pt.artazores.com/agenda/
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

 

 

“Património militar e natural para potenciar 

Reunião em S. Pedro do Sul: Estruturar a oferta turística e aumentar o número de turistas na região são os 

objectivos para os próximos anos 

 

O presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro Machado, revelou ontem ao nosso jornal que esta entidade 

pretende aproveitar a componente histórica e patrimonial relacionada com as invasões e guerras em que Portugal esteve 

envolvido para potenciar o turismo militar. Este foi um dos dois produtos turísticos apresentados ontem na reunião 

ordinária da Assembleia Geral da TCP, que decorreu em São Pedro do Sul. 

Pedro Machado pretende aliar o turismo militar ao turismo de natureza e assim potenciar esta região, cativando cada vez 

mais turistas. O objectivo é aumentar a atractividade turística em «mais de 20 % em cinco anos no turismo de natureza», 

e começar já em 2016 a divulgar a oferta no turismo militar. Para já, será feito o levantamento e mapeamento dos 

recursos da região, quer dos espaços museológicos, quer das «infra-estruturas que possam vir a ser transformadas em 

espaços museológicos». Pedro Machado explicou ainda que a TCP já celebrou um «protocolo homologado pela Secretaria 

de Estado da Defesa com o Exército Português, no sentido de que os espaços que estão hoje confinados à administração 

militar possam vir a ser fruídos por turistas». 

«Temos espaços museológicos, armamento desactivado e outras estruturas que serviram para treino militar que 

pretendemos que possam vir a ser fruídos de alguma forma», salientou O presidente da TCP destacou a existência de 

castelos, fortalezas antigas e rotas que justificam esta aposta no turismo militar. 

Já no que diz respeito ao turismo de natureza, Pedro Machado sublinhou que é necessária uma «nova abordagem» na 

estruturação deste tipo de oferta no Centro, de modo a «organizá-la e a criar valor». Segundo referiu, essa nova 

abordagem passa pelo «envolvimento das empresas e dos municípios» por forma a criar valor nos pacotes turísticos. Para 

Pedro Machado, o turismo de natureza é um produto «prioritário» para a região. Através da estruturação destes dois 

produtos - turismo de, natureza e turismo militar - a TCP pretende aumentar a estadia média dos turistas, pois tanto um 

como outro «obrigam a duas ou três noites de permanência». Pedro Machado revelou ainda que um dos grandes desafios 

até 2018 (final de mandato) é atingir os «cinco milhões de turistas» na região. 

Na reunião de ontem, a TCP aprovou por unanimidade o relatório de contas de 2014 e reflectiu sobre a actividade dó 

ano: «o turismo cresceu cerca de 11%, o que se reflectiu em mais de 4,2 milhões de dormidas». 

No ano passado, a TCP reduziu a despesa com custos de estrutura e realizou 993 reuniões de aconselhamento e 

informação de investimento turístico.” 

 

Catarina Tomás Ferreira 

8 de Abril de 2015 

 

[Voltar ao Inicio] 




